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Dotacje dla firm z obszarów wiejskich
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Niezbędnik firmowy

Najmniejsze przedsiębiorstwa oraz osoby pragn ące rozpocząć działalność gospodarczą na terenach

Kalkulatory

wiejskich będą mogły po raz kolejny wystartowa ć do konkursu "Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw", które ukierunkowane jest na rozwój aktywno ści w innych obszarach niż
rolnictwo.
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Istotnym kryterium jest siedziba lub miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Jeżeli podmiot podejmuje lub
świadczy usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, mo że otrzymać pomoc na "Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw" gdy zamieszkuje lub ma siedzibę czy oddział w gminie miejsko-wiejskiej z wyłączeniem
miast liczących powy żej 20 tys. mieszkańców lub gminie miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących
powy żej 5 tys. mieszkańców.
Jeżeli natomiast podmiot prowadzi lub planuje rozpoczęcie działalności innej niż usługi dla gospodarstw rolnych
lub leśnictwa, powinien zamieszkiwać w przypadku osób fizycznych lub mieć siedzibę czy oddział w przypadku

Programy dla firmy

osób prawnych w miejscowo ści należącej do gmin miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast liczących powy żej 5
tys. mieszkańców albo gminie miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powy żej 5 tys. mieszkańców.

Reklama i PR

Oczywiście ze względu na definicję, ograniczenia te nie dotyczą gmin wiejskich.
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Program ma charakter ogólnopolski i zasady ubiegania się o dofinansowanie będą jednolite. W ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 50% kosztów
kwalifikowanych. Wysokość pomocy jest związana z planowaną liczbą utworzonych miejsc pracy w przeliczeniu
na pełne etaty. W przypadku utworzenia:

Edukacja
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Niezbędnik firmowy
Kalkulatory

l

1 miejsca pracy maksymalną wysokością dotacji jest 100.000 zł;

l

2 etatów umo żliwia uzyskanie maksymalnie 200.000 zł

l

3 lub więcej etatów pozwala na uzyskanie dotacji w wysokości 300.000zł, co jest najwy ższą
przewidzianą kwot ą dofinansowania.
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Jeżeli chodzi o przedmiot działalności – praktycznie wszystkie branże mogą ubiegać się o dotację. Na stronie
ARiMR można zapoznać się ze szczegółow ą listą obejmującą około 400 pozycji. ARiMR może przyznać pomoc
podmiotom wykonującym bądź podejmującym wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
l

usług dla gospodarstw rolnych i leśnictwa;

l

usług dla ludności;

l

sprzedaży hurtowej i detalicznej;

l

rzemiosła i rękodzielnictwa;

l

robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;

l

usług turystycznych oraz zwi ązanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;

l

usług transportowych;

l

usług komunalnych;

l

przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów le śnych;

Zakupy i usługi

l

magazynowania lub przechowywania towarów;

Porównanie kredytów

l

wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;

Książki

l

rachunkowo ści, doradztwa lub usług informatycznych.

Projektowanie WWW
Książki

Przedsiębiorcy zainteresowani złożeniem wniosku powinni już zacząć przygotowywa ć wnioski o dofinansowanie.
Należy założyć, że proces kompletowania załączników oraz przygotowania formularza wniosku i biznes planu
będzie trwał co najmniej kilka tygodni. Dokumentację aplikacyjną należy składać od 26 wrze śnia do 7
października 2009 r. we właściwych Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Na realizację inwestycji finansowanych z tego działania przeznaczono w tegorocznym naborze ponad 2,5
miliarda złotych. Wi ęcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej www.arimr.gov.pl
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Kalkulatory

Oferty pracy

Baza firm

Przydatne kalkulatory biznesowe:

Wpisz słowo kluczowe lub wybierz
branżę:

Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie
Panorama Firm:

słowo kluczowe:
l

kalkulator stażu pracy

l

kalkulator wynagrodze ń

l

odsetetki podatkowe

l

ile trwa przelew

słowa kluczowe:

branża:
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